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Jordskjrelv. 
Af Carl Fred. Kolderup. 

Den saa at sige· medf¢dte, opfatning af jordskorpen som det faste 

og soEde, der ikke, kan rokkes, bliver ve1 alle mennesker ber¢ve·t en 

gang i livet. J apaneseren kommer tidligt til sandheds. erkjendelse; 

for i bans fredreland h¢rer jordskjrelv nresten til dagens orden, og det 

samme gj relder fo; italieneren. Folk som nordmrendene kan leve lren-

gere tid i sin vildfarelse, og endel andre folk, der lever i endnu roligere 

land-e, vil kanske aldrig lrere det a£ egen erfaring, men vil neppe kunne 

undgaa at freste sig ved en eller and en beretning om• voldsomme, j ord

skj relv, der gjennemiler kontinenter og anretter betydelige 0delreg

gelse:r der, hyor angrebet er s.terkest. 

Her oppe hos os i vort forholdsvis rolige Norge bar man lidet 
beg'reb .om jordskjrelven~s talrighed. For mange nordmrend staar 

jord~kjrelvene som en sjeldenhed, som:det bare en eller to ga.nge i livet 

forundes' dem at £¢le, og det maa ogs~a -i1:dr¢mmes, at vi med hensyn 

til jordskjrelv er meget heldig situeret. Egentlig betydelige jord

skj relv ha.r vi meget faa ai, og selv de, 'som hos os regnes for betydelige, 

er dog ikke saa sterke, at de anret.ter nogen nrevnevrerdig skade paa 

vore boliger; man merker i · det h¢ieste, at m¢bler flyttes eller kastes 

overende, at huset skjrelver i sine sammenf¢ininger, "saa at man hvert 

¢ieblik ve,nter ta get nedover sig," men ta.get bliver dog rolig staaende 

trods det opskrremte sinds bange anelser. Foruden disse st¢r;e, jord

rystelser bar vi ogsaa en del mindre, der ofte er ganske lo kale. J eg 

antager, at naar man engang fa.ar samlet et ordentligt j ordskj relvs-

1"'- mate·riale, vil man finde, at jo'rdskjrelvenes antal udgj¢r ca. 2 pr. 

maa,ned. Dette er dog intet mod> hva.d man har i aJ1dre lande. I 

Japan havde man f. eks. fra c1,ar.ene 1885-92 ikke mindre end 8331 

st¢d, altsaa omtrent 2 pr. dag; h:ad specielt J okohama angaar, saa · 

har man der i l¢bet af 6 dage ,observeret 123 st¢d, og lignende forhold 

~Natnren" 1 



2 

Kan Hawaji opvise, idet man her i nogle maaneder af aaret 1868 taHe 

2000 jordrystelser, d. v. s. der gik ikke en time uden rystelse. 

N aar j ordskj relv stadig optrreder gj ennem et lrengere tidsrum, 

-taler man om jordskjrelvsvrerme. En saadan svrerm kan strrekke sig 

ud over et tidsrum af fl.ere a.ar. Saaledes varede den store j ordskj relvs

periode, under hvilken provinsen Phokis i Grrekenla.nd blev ¢delag.t, 

i 3! aar. 

Efter beregninger udf¢rte paa grundla.g af trellinger gjennem 

kortere tidsr.um er man kommen til det resultat, at man i den hele 

periode maa have havt ialt t - f millioner jordskjcelv h eri da med

regnet alt, fra de sterkeste st¢d og ned til de svageste vibrationer og 

-detonationer. Af disse har igjen kun 300 st¢d vreret saa betydelige, 

.a.t de har foraarsaget skade paa bygninger eller lignende. Men selv 

-dette antal maa dog have vreret tilstrrekkeligt til mesten at vetskrremme 

·den stakkels befolkning, cl-er folte sig_ i fare, hvor de gik. 

I modsrntning til svrermene varer det enkelte jordskjrelv ganske 

kort. Det kan ofte indledes ved en del mindre rystelser, der gaar 

umiddelbart forud; men man ka.n ogsaa med en gang fa.a den vold

somste bev:regelse, saaledes som f. eks. tilfreldet var med clet store jord

skjrelv, der i 1755 ¢dela.gde Lissa.ban. 

Hvad jordskjrelvenes udbredelse angaar, saa er denne na.turligvis 

meget forskjellig . Vi har, for at holde os til nrnrliggende eksempler, 

norske jordskjrelv, der kun er folt ganske loka.lt, som f. eks. i trak

ten:;i.e omkring Stat, andre er merket over nresten hele det vestlige 

Norge, som f. eks. jordskjrelvet af 31te janua.r 1899, og atter a,ndre er 

igjen f¢lt over hele det sydlige Norge, som f. eks. jordskjrelvet a.f 15de 

mai 1892. Disse strrekninger bliver imidlertid smaa., na,ar man sam

menligner elem med endel udbredelsesomra,ader i fremmede lancle. 

Det netop nrevnte jordskjrelv i Lissabon i 1755 u~breclte sig over 

700 000 geogr. kvadratmile·, altsa.a _ over omtr. en trettendedel af ·jord

overfladen. Her har man imidlertid regnet med alle de str¢g, til 

hvilke den store havskjrelvsb¢lge, der ledsagede jordskjrelvet, for

plantede sig; men det er vel et sp¢rgsmaal, om j orclskj ffilv~t virkelig 

er folt overalt her. Det rigtigste bliver vel at anslaa udbredelses

omraadet til 200 000 geogr. kvadratmile. 

Det maa desvrerre indr¢mmes, at vi hidindtil ha.r havt vanskeligt 

for at unders¢ge, hvor langt enhver bevregelse har forplantet sig, idet 

man tidligere i almindelighed ikke har havt anledning til at iagttage 
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-de svage·re seismiske be,vregelser. Nu staar vi formoclentlig overfor 

en ny rera i saa henseen.de, idet "British association for the, advance

:me·nt of science" har sat sig i bevregelse for at faa: etableret et helt 

net a£ seismologiske stationer rundt omkring paa j or den. En hel del 

:staters videnska,belige institutioner har stillet sig velvillig til sagen 

og anskaffet sig de instrumenter, som a£ British association er fore

.slaaet, og endel a.ndre haaber ved sreregne bevilgninger a.t kunne· sret

tes istand til at deltage i arbeidet. Apparaterne er saale-des allerede 

ifjor· anskaffede i: Slide, paa Wight, Surrey (England), Paisly (Skot

land), Petersburg (3 apparater), Cadiz, Britisk Columbia., Toronto 

{Canada), Cambridge (Ma,ss.), Philadelphia, Mexico, Cordova .(Argen

tina), Honolulu, Madras, Bombay, Ca.lcutta, Batavia, Tokio, Beirut 

(Syrien), Kapsta.den, Ka.iro, Ma.uritius og New Zeeland. Ogsaa i Tysk

land har ma.n gjort meget for jordskj relvsforskningen. I Strassburg 

.er saaledes; etableret en stor seismologisk hovedstation, og den der

vrerende j ordskj rel vsforsker professor Gerland har s¢gt at danne et 

.stort internationa.lt, seismologisk selskab, der i "Gerlands Beitrage 

.zur Geophysik" allerede har faa.et sit o,rga.n. 

Foruden at faa n¢ie rede, pa.a ethvert jordskjrelvs udbredelse vil 

man ogsaa ved det omtalte, verdensnet opna.a at faa endel solide maar 

.linger angaaende jordskj relvenes forplantningshastighed. Det mate

riale, som vi nu besidder, er meget mangelfuldt, idet det viser sig at 

vrere srerdele·s vanskehgt i lande, hvor ma.n ikke har spMielle j ord

skj relvssta.tioner, at faa n¢ia.gtige tidsobservationer. J eg kan fo~ at 

·illustr-ere dette nrevne, at i det materiale, som jeg modtog i anledning 

jordskjrelvet a£ 3He januar 1899, bel¢b differencen mellem de forskjel

lige tidsangivelser sig til op mod en ha.Iv time, og a.fvigelser pa.a 10 

:minutter var slet ikke sa,a sjeldne. 

N aar der er tale om forpla,ntningsha.stigheden, ma.a de:t e,rindres, 

at denne ikke er den samme for hvert jordskj relv, hva.d man ogsaa 

·direkte har kunnet bevise ved eksperimenter. · Man har nemlig for 

.anledningen fremb;ragt kunstige · jordskjrelv, enten ved at lade store 

li.ammere falde ned eller ved at lade iforveien afveiede dynamitmasser 

eksplode,re. Nogle a£ de interessanteste a£ disse- fors¢g er anstillet 

·af general Abbot, de-r udforte en hel del sprrengninge·r ved Ha.llet.s 

·Point i !lrerheden a.£ New York. A£ hansi eksperimenter vil vi nrevne 

nogle, faa. Ved at forandre styrken af eksplosionerne fandt han, at 

iorplantningshastighederne i granit var folgende: 
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N aar 200 kg. dynamit anvendtes 

100 

50 

2940 m. i sek. 

2910 

2800 

I en anden rrekke af fors0g lod han forpla.ntningshastigheden. 

maale i forskje1lig afstand fra eksplos.ionsstedet og erholdt da en 

observationsrrekke, hvis resultat man vil kunne skj0nne af folgende: 

to angivelser: Naar 100 kg. dynamit eksploderte, fandt man 1: 

1 mils afstand en hastighed af 2910 m. i s.ek. 

5 - 2750 

Abbot sammenfattede resultatet af sine unders0gelser i folgende, 

3 satser: 

1) Jo heftigere det forste st¢ d er, j o st0rre blive:r forpla.n tnings-· 

hastigheden. 

2) Hastigheden afta.ger, jo lrenge-re bevregelsen har forplantet sig. 

3) J or<;].overfladens bevregelser er meget komplicerte og bestaar af 

mange, korte. b0lger, hvis svingelrengde f0rst tiltager og saa al

t.ager. 

Endnu st0rre betydning har de e·ksperimenter faaet, der i sin. 

udfortes af fra.nskmrendene Fouque og Michel Levy. Disse ha.r vist,. 

at Abbots satser va,r rigtige, og til disse sa.tser er ogsaa foiet endel. 

andre, af hvilke vi srerlig viI merke os: Bevregelsen er a.nderledes i 

dybet end oppe i <la.gen. Det er ogsaa pa.avist, at forplanimingshastig

heden er forskjellig for de forskjellige bergarter, og a,t selv inden en 

og sa.mme bergart vil ikke forplantningsha.stigheden blive den samme, 

naar bevregelsen foregaa.r parallel lagene, som naar den er lodret, 

pa.a dem. 

Vi ser af det ovenfor udviklede, a.t der ikke ka,n vrere tale om en 

ensartet forpla.ntningsha.stighed for j ordskj relv, idet denne vil a.fhrenge· 

af mange faktorer, jordskjrelvets styrke, afsta.nden fra udga,ngspunktet. 

o. s. v. Vi maa derfor med hensyn til ma.alinger af forplantnings

hastigheden ikke stille a.ltfor store fordringer til det nye net af seis

mologiske stationer. Man' vil fa.a maalt hastighederne paa strreknin

gerne mellem stationerne, og hermed faar man vrere forn0iet. Hoved

opgaven for cl:isse stationer ligg·er efter min formening i at faa kon

stateret de forskj ellige j ordskj rel vs udbredelse, bevregelsens natur og 

dens forandring ved forplantningen. Samtidig vil vi ogsaa kunne. 

faa rede paa de tafrige mindre og delvis periodiske bevregelser i jord-
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-skorpen og maaske ogsaa komme, det store sp0rgsmaal om j ordskj rel

venes oprindelse og aarsag nrermere ind paa livet. 

Lad os saa se lidt nrermere paa den bevregelse, som jordskjrelvene 

foraarsager. Det har tidligere, vreret almindeligt at adskille tre slags 

bevregelser, st0dformige, b0lgeformige og hvirvlende. Ved den st0d

formige bevregelse skulde. man have f0lelsen af et eller fl.ere st0d, der 

kom mere elle·r mindre skraat fra neden, og som, na.ar de var sterke 

nok, vilde slynge de trufne. letterei gjensta.nde op i luften. Ved de 

b0lgMormige jordskjrelv skulde jorden bevrege sig i b0lgegang, omtre,nt 

som en opr0rt vandfl.ade. Under heldige omstrendigheder har m:m 

kunnet se, hvorledes en saadan typisk b0lgebevregelse· har forplantet 

sig langs en alle. Ved den dreiende eller hvirvlende be,vregelse er de 

¢vre dele a£ legemer l0srevet fra sine· fundamenter og dreiet i forhold 

Fig. 1. 

til dem. Som et af de bedst kjendte· eksempler paa en sa.adan dreiende 

bevregelse har man pleiet at nrevne de to obelisker foran klostret San 

Bruno til San Stefano i Kalabrien. Under det store j ordskj relv i 

1 
Kalabrien i 1783 blev disse obeliskers fodstykke· rolig liggende i sin 

oprindelige stilling, mens de tre stenblokke, hvoraf. se-lve obelislrnrne 

bestod, blev dreiet i forhold til hinanden, saaledes som det vil sees a.f 

.:fig. 1. 

Disse tre sla,gs bevregelser er som anf0rt tid~igere holdt skarpt 

ud fra hinanden, idet man bar karakteriseret et j ordskj relv som st0d

formigt, et andet som b0lgeformigt o. s. v. Dette er imidlertid ikke 

rigtigt. Vi ved 'jo fra vor fysik, at en st0dformig bevregelse, som 

rammer en eller fl.ere mole·kylrrekker, omsrettes i b0lgebevregelse, og 

i overensstemmelse, hermed vil da bevregelser, der f0les som st0d ved 
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jordoverfladen i nffirheden af bevffigelsens arnested, 19:lngere ucle i: 

pereferien af udbredelsesomraadet foles som b¢lgebev93gelse. En. 

n¢iagtigere unders¢ge1se af bevregelsen vil forTesten fore os til Abbots. 

regel om, at jo,rdoverfladens bevregelser er komplicerte, saaledes som. 

det ogsaa vil fremgaa af fig. 2, der viser en optegnelse af bev93gelsen. 

ved Milnes saakaldte "pendulum seismograph". Et bedre indtryk 

af, hvor kompliceret den bevffigelse er, hvori et enkelt punkt af jord

skorpen er kommen, vil man vanskelig faa; skade kun, at en saa.dan. 

optegnelse har en feil - den er ulffiselig. 

Den saa almindelige opfatning, at de sterkeste jordskjffilv ogsaa 

bar den st¢rste udbredelse, holder ofte ikke stik. Dette viser sig paa. 

Fig. 2. 

den mest i¢inefaldende maade ved det store jordskjffilv i Kalabrien 

i 1783. Ved dette omkom ikke mindre end 20 000 mennesker, og 

inden et fladerum af 300 kvadratkilometer anrettedes de, voldsomste 

¢delroggelser; men _ langt ude·nfor dette areal syntes heller ikke be

v93gelsen at vffire folt. 

Jordskjoolvenes styrke og virkninger er naturligvis yderst for

skjellige. Enkelte kan kun iagttages ved jordskjrelvsm,aalere, andre 

bringer lettere gjenstande at Jdirre, a.ndre ryster husene, og atter 

a.ndre lregger i l¢bet af faa sekunder de, stolteste byer i ruiner. Bedre. 

end af beskrivelser vil man a,f fig. 1, 3, 4 og 5 kunne se, hvad virk

ninger der her ka.n Vffire tale om. H vad specielt dannelsen af de saa-
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kaldte sandkratere angaar, b¢r det straks bemerkes, at de ikke har 

no get med vulkaner at gj ¢re, men er fremkomne ved, at der pa.a grund 

a.f de 1¢.sere, ¢vre jordlags srenkning ¢ves t:ryk pa.a grundvandet, som 

da spr¢ites op, idet det samtidig river med sig lerkla.tter, der ved op

hobning paa overfladen danner "krateret" . I god overensstemmelse 

hermed viser vandet i ,krateret en temperatur omtrent lig havvandets. 

For at kunne sammenligne de forskjellige jordskjrelvs styrke med 

hinanden har Fore.l ops at en ·skala, der brerer hans navn. J ordskj rel

vene inddeles her i folgende 10 kla.sser: 

Fig. 3. Jordskjrelvspalte i l\'fidori: Japan. 

I og II. Sva.ge rystelser, som kun iagtta.ges, hvor fine jord

skjrelvsmaa.lere staar til disposition. 

III. Svag rystelse, der kun under gunstige omstrendigheder mer

kes af vaagne m ennesker. 

IV. Svag rystelse, der dog ogsaa merkes a.f mennesker, der er 

i virksomhed, og som er istand til at vrekke sovende. Ophrengte gjen

stande svinger, og vredsker kommer i bevregelse. 

V. Middels sterk rystelse, forskyvning a£ b~vregelige gjenstande 

(m¢hler). 
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VI. Sterk rystelse, bevregelige gjenstande kastes omkuld, revner 
i husenes vregge og tag. 

VII. Meget sterk rysteise, beskadigelser paa husene, kaminer 
styrte·r sammen. 

VIII. Srerdeles sterk rystelse, hytter og Iader styrter sammen. 

IX. Overordentlig sterk rystelse, solid byggede huse ¢delregges. 

X. Overordentlig sterk rystelse, Iedsaget af spalter i jordskorpen 
og indstyrtning af fjeld. 

Paa grundlag af de sprrekker, som fremkommer i bygverkerne 

ved jordskjrelv, har man fors0gt rent geometrisk at finde jordskjrel

venes .arnested; men disse gamle metoder, som man saa ofte ser frem

stiilet i de geologiske 1rereb¢ger, har saa lidet vrerd, at vi her ikke vil 

beskjreftige os med dem. I det sidste har dr. Schmidt angivet en ny 

metode, der synes at hvile paa solidere grundlag; men ogsaa dens re

sultater biiver kun rent tilnrermelsesvise. Ved hjrelp af sin metode 

har vedkommende forsker maait beliggenheden af endel jordskjrelvs 

centrer og er kommen tiI f¢lgende re,sultat: Ved jordskjrelvet i Her

zogenrath i 1873 laa .udgangspunktet 3 km. under jordoverfl.aden, ved 

det middeltyske jordskjreiv i 1872 37-74 km., ved det store jord

skjrelv i Schwe,itz i 1889 1-6 km. og i Cha.rlestown i 1886 107-120 

km. Disse tal gjengiver -jeg med alt forbehold. 

Vi kommer saa til et af jords.kjrelvsforskningens hovedproblemer, 

sp¢rgsmaalet om jordskjrelvenes aarsa,g. Om qette ha.r der i tidernes 

l¢b selvf¢lgelig vreret og er fremdele,s delte meninger. En nrermere 

indgaaen pa.a de forskjellige opfatninger, som her har gjort sig gjrel

dende, kunde have sin interes.se; men af hensyn til plads faar jeg 

indskrrenke mig til ganske kort at referere de fleste seismologers ind

-deling af jordskjrelvene efter deres oprindelse. 

Jordskjrelvene inddeles nu almindelig i 1) vulkanske jordskjrelv, 

·2) indstyrtningsj ordskj relv og 3) tektoniske j ordskj relv. 

Ved vulkanske jordskjrelv forsta.aes ikke de jordskjrelv, der hjem

.s¢ger de vU'lkanske egne, men de,· som direkte foraarsa.ges a.f de vul

kanske krretter. J eg kan ved et e,ksempel illustrere denne forskjel. 

De jordskjrelv, der gang paa gang ryster hele det ¢stlige Sicilien, staar 

uden tvil ikke i forbindelse med .l.Etna. .l.Etna foraarsa.ger nok ogsaa 

jordskjrelv; men disse ha:X, en ga.nske anden karakter, de er rent lo

kale, og centret, har man kunnet bevise, maa ligge under selve ..l.Etna. 

Paa samme maade er ta.lrige andre jordskjrelv knyttede til virksomme 
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·vuTkaner, og ogsaa fl.ere udd0de vulkaner har a.dskillige jordskjrelv 

:.a.t opvise. De kan her i enke1te tilfrelde varsle om, at vulkanen gjen

·optager sin gamle virksomhed, som £. eks. de jordskjrelv, der gik forud 

:for Vesuvs store udbrud i 79 efter Kristus; men de kan ogsaa skyl

.des efterd0nninger af den vulkanske virksomhed, sum endnu i be

;grrenset ma.alestok foregaar nede i dybet. Karakt.eristisk for de vul

kanske jordskjrelv er deres / eksplosive natur samt deres ringe udbre

,delse, der ikke pleier at sta.a i forhold til den ofte betydelige virkning. 

Ogsaa de saakaldte indstyrtningsjordskjrelv har en ren loka.l 

Fig. 4. Forskyvning af jernbaneskinner ved jorclskjrelvet i Sanzal 1892. 

1rn.rakter. Betingelsen for disse er, at der et elle-r andet sted i dybet 

£.ndes let opl0selige la,g, f. eks. stensa.lt, kalk o. 1., der udvaskes af det 

i jordskorpen cirkulerende vand. Dele, af de berga.rter, der hviler 

over de herved fremkomne hulrum, vil, da de er ber0vede sit underlag, 

falde ne,d og fora.arsage jordskjrelv. Denne nedstyrtning vil forega.a 

sukcessivt og uden nogen bestemt orden, saa at man ikke kan tale om 

bevregelse af centret i no gen bestemt retning. N aar ma.n paa et kart 

-tegner udbredelsen af det rystede omra.ade, vil denne vise sig lDegrren

se-t af en tilnrermelsesvis cirkellinie, paa grund af at bevregelsen under 

jordskjrelvene udga,ar fra et forholdsvis indskrrenket rum. 
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H vad der karakteriserer de tektoniske j ordskj relv i for hold til de 

tidligere nrevnte, er srerlig deres optrreden og udbredelse. De udgaar 

nemlig ikke fra et begrrenset omraade, men optrreder langs gamle 

spalter og forskyvningslinier i jordskorpen, linier, der staar i forbin

delse med den fortsatte fjeldkjrededannelse, der igjen skyldes jordens 

sammentrrekning ved afkj¢ling i det kolde verdensrum. H vergang 

sprendingen udl¢ses, forskyves masserne i jordskorpen lidt, og vi faar 

et tektonisk jordskjrel;µ,.. Vi har i det daglige liv et tilsvarende eksem

pel i vore kalkelovne, der om vinteren knepper, naar ilden er gaaet 

ud, og ovnen paa grund af afkj¢lingen trrekker s·ig sammen. Til de 

tektoniske jordskjrelv h¢rer de sterkeste og mest udbredte, vi kjender. 

Hidhen h¢rer ogsaa alle norske jordskjoolv. 

I de sidste aar har man troet at burde skille ud en hel del af de 

sidst omtalte· jordskjoolv . i en sreregen klasse. Professor Gerland, der 

vistnok er den forste, der har fremholdt dette, mener nemlig, at det 

store dyb, hvorfra flere jordskjrelv synes at komme, og de betydelige 

¢delooggelser, de fora.arsa.ger, taler for_, at arnestedet ligger under den 

de,l af jordskorpen, hvori de vigtigste bjergartdannende processer 

pleier at foregaa. Hans t,eori er i st¢rste korthed folgende: Paa 

grund af det umaadelige tryk og den soordeles sterke va.rme, som her

sker i jordens indre, bestaar jordens inderste kjerne af en stor gas

masse, der udadtil jevnt ga.ar over i en ildflydende masse, der igjen 

gaar over i og begrrenses af et fa.st hylle, vor jordskorpe. I over

gangszonen mellem gassen og den flydende masse gaar ofte gassen 

over til vredske og omvendt voodske over til gas~ processer, der under 

enkelte omstrendigheder er ledsaget af eksplosioner, der igjen er aar

sagen til jordskjrelv. At disse fortrinsvis optrreder paa de store spalte

linier, er ifolge Gerland mege,t rimeligt, da eksplosionerne lettere vil 

kunne fi.nde sted · under de· store spalter og forsamkningslinier, hvor 

j ordskorpen ved indsrenkning i den ildfl.ydencle masse er tyndest. 

U den at ville gaa nrermere ind paa diskussionen af denne teoris hold

bar hed vil jeg sige, at den har flere svage punkter, mens det paa den 

a,.nden side maa medgives, at flere af vore jordskjrelv synes at komme 

fra omraader, der maa anta.ges at ligge dybere end den fa.ste jord

skorpe. Desuden burde man vel fi.nde fl.ere niveaufora.ndringer paa 

overfladen af de saa hyppig af jordskjoolv trufne lande, hvis virkelig 

alle de som tektoniske sammenfattede jordskjoolv skyldtes ma.ssefor

skyvninger i j ordskorpen. 
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Hvordan det nu forholder sig med de.tte, hvorledes jordskjrelvene 

optrreder i forhol d til landets geologiske bygningsled o. s. v., faar det 

blive den fremtidige jordskj relvforsknings sag at komme efter. 

For at faa rede paa •forholdene· har man i de fleste civiliserede 

lande faaet ist.a.nd regelmressige jordskjrelvsunders0gelser. De lande, 

som f¢rst indsaa nytten og interessen af, at man fik en systematisk 

unders0gelse igang, var de, der var mest rystet, J a.pan og Italien; 

men et for e.t fulgte saa de andre lande efter - Schweitz, endel tyske 

stater, Grrekenla.nd, Tyrkiet o. s. v. Det land, hvor un.ders·0gelse,rne 

Fig. 5. Sandkratere og spalter danndt vecl jordskjrelv. I ba~grnnden sees 
toppene af nedsunlrne trreer at rage op af vandet. 

er bedst ordnet, er uden tvil Japan, hvor man paa tal rige steder om

kiring i rig et· har fa.aet j ordskj relvsma.alere, og hvor ma.n har et seis

mologisk institut, som bearbeider det indsamlede materiale og udar

beider kart.er 6ve,r den seismiske tilstand for dagen, omtrent som man 

her hos os laver meteorologiske ka.rter. Paa lignende maade ind

retter man sig i Ha.lien. I la.nde som Schweitz, hvor man har havt 

mindre penge, har ma.n indrettet sig paa anden maade. Ma.n udsen

der her sp0rgsmaalslister, der for hvert j ordskj relv bliver besvaret af 

de interesse·rede udover lande{. Paa denne maade ka.n man fa.a sa.a. 
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noge,nlunde rede paa jordskjrelvenes udbredelse og forhold for(2lvrigt, 

:naar man blot blandt de,t dannede publikum faar det forn!2ldne antal 

:medarbeidere. Paa lignende maade har man indrettet sig i 0sterrige, 

hvor man i provinserne ha.r referenter, der indsamler materialet for 

-hver sit distrikt og sender det til videnskabsakademiet, der optrreder 

.som centralstation og lader materialet bearbeide af geologer. Man 

har for!2lvrigt her som i de fl.este lande opstillet selvregistrerende jord
.skj rel vsmaalere. 

I Norge har man fulgt Schweitz's eksempel. Det er hos os chef en 

ior den ge-ologiske unders!2lgelse, dr. Reusch, der ha.r gaae,t i spidsen 

og ved hj relp af udsendte schemaer har faaet indsamlet materiale· fra 

aarnt 1887 og til nu. Det indsamlede materiale er dels bearbeidet af 

dr. Reusch og dels a£ den tidlige-re bestyrer af Bergens museums mi

nera.lsamling, Thomassen, og publiceret . de1s i Kristiania videnskabs

:selskabs forhandlinger, dels i Bergens museull?-s aarbog. En _arbeids

metode som den anvendte har de,n store fordel, at den er billig; men 

staar og £alder med publikums interesse for sagen. De,t er klart, at 

jo fl.ere intelligente og interesse,rede medarbeidere, lederen kan skaffe 

sig, desto bedre vil resultatet blive, og ledelsens bestrrebelser vil der

for ogsaa for fremtiden vresentlig gaa ud paa at for!2lge medarbeidernes 

.anta1, idet ma.n maa gaa ·ud fra, at man ikke paa lang tid kan .paa

regne at faa. noget ne,t af jordskjrelvsstationer med se-lvregistrerende 

instrumenter udover landet. Bergens museum har fra iaar af paa,

taget sig indsamling, bearbeidelse og publikation a£ j ordskj relvsma

te-rialet, og vil herunder arbeide haand i haand med N orges geologiske 

-unders!2lgelse. . Interesserede, der kunde vrern villig til i paakommende 

iilfrelde at indse-nde, besvarelser, vil ved at skrive til undertegnede 

under adresse ·: "Bergens museum" faa sig gratis tilstillet schemae.r, 

som igj eri efter besvarelsen portofrit sen des til det ineteorologiske 

institut i Kristiania, der saa bes0rger dem tilsendt museet Bergen. 
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Grgnlandssrelen og fangsten paa den. 
Af Cand. phil. Henry Ette, Kj0benhavn. *) 

Gr0nlandssrelen (p hoca groenlandica), dansk svartside, h¢rer· 

som det latinske navn antyder til srelerne, p hoc re; af disse er foruden p .. 

g. ogsaa storkobben, blaasrelen (p . barb at a), dansk remmesrel, gjenstand. 

for nordma:mdenes £angst. Da p. b. imidlertid er et kystdyr, som kun 

sjelden trrn:ffes pa,a drivisen, tages den sjelden a£ storfangerne; den 

sioges derimod a.:f fangstj rngterne fra Tromsio og Ham:merfest om som

meren rundt Spitsbergen, Kong Ka.r ls land og Novaja Semlja. For

uden a£ de no-rske skibe sioges grionlandssrnlen af skot-ske og ameri-

Fig. 1. Srelfangstdamper s0gende gr0nlandssrelen. , 

kanske skibe ved New Foundla.nd, ikke som forfatterne a.f ''Vor klodes 

dyr" skriver ticllige.re, men den dag idag. Foraaret 1900 var sa.alede,s. 

e.t ualmindelig godt a,ar for s1:elfangerne, un~1er Ame·rika. Russerne, 

fange·r ogsaa p. g. i det H vide hav, og denne fa,ngst ove.rga.ar endogsaa. 

nordmamdene·s. 

I april samler gr¢nlandssrelen sig paa storisen et eller andet sted. 

omkring Jan Ma.yen. Men det terrrnn, hvoraf den ka,n vrelge sig sin 

samleplads, e,r meget stort. Et aar kan "ungfangsten" ligge paa 75 

gra,der, e,t andet aa.r lige ved Isla.nd, snart langt ¢st, snart langt vest. 

*) Efter fotografi af forfatterens billeder. 
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Derfor bliver fa.ngsten paa gr¢nlandssrel altid "skidt eller kanel". 

Enten finder man den og ka.n tage i tusindvis, eller ogsa.a finder man 

d.en ikke, og srelfangerne t,ager intet. H vor p. g. kommer fra, og om 

den nyder noget i den tid, hunnerne kaster ungerne, er endnu ikke 

afgjort, men hunnerne er ia.lfald meget rene i tarmerne. Meget fede 

er de i begyndelsen af april, sa.a fede, at baade hanner og hunner flyder 

ved halsskud, na.ar blot blodet faar leilighe-d t.il at l¢be ud i rigelig 

mrengde. Ved ungernes patning svinder imidlertid sprekket hurtigt 

hos hunnerne, saaledes at disse allerede faa dage eft.er 3die april syn

ker som stene. (Som bekjendt maa fangsten paa p. g. ikke pa.abegyn.,. 

Fig. 2. Storis af den slags, som g10nlandssrelen .s.0ger. 

de,s f¢r 3die april.) Som regel s¢ger hunnerne den faste is for der at 

kaste sine unger. Der er da fl.ere hunner om et hul 1 isen, de kryber 

op fra vandet og foder ungerne, som straks patter. Bliver de for

styrre-de, s¢ger de strak~ ned i vandet igjen til · ha.nnerne, der efter 

srelfangernes beretninger kan va.ndre "tykt som sild" under isen. 

Der er endogsaa dem, der vil pa.asta.a, at hannerne aldele,s ikke a.ander, 

sa:;i,lrenge hunnerne holder sig hos ungerne•; dett.e maa og skaJ de jo 

imidlertid, se1v om de forma,a.r at holde sig meget lrenge under va.ndet. 

Antagelig s¢ger de op med snuden til hunnernes huller; merkvrerdigt 

er <let imidlert.id, at endnu ingen srelfa.nger har faa.et det at se·. Det 
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vil af ovenstaaende vrere indlysende, at som regel kun ungerne kan 

{ages under disse omstrendigheder, da hunnerne straks forsvinder ved 

den mindste 1yd. H vis derimod ha vet har staaet ind paa. pakisen med 

svrere, s¢er, brydes denne istykker og rives bort ved vestlige vinde; 

de unger, der £alder i vandet, gribes af m¢drene, som sv¢mmer rundt 

med dem under sveivene, til der na,aes en passende isflage; disse split

t es efterhaanden ved vekslende vinde, og fangsten foregaa.r nu med 

baade i "slak is". Nu kan der baade tages hanner og hunner, idet 

<lisse skydes enten i vandet eller paa isflagerne, dog hovedsagelig kun 

hunner. Af 1000 ta.gne gr¢nla.ndssrel er gjerne de 900 hunner. Der-

Fig. 3. Flaaning af ung hansrel paa flag. 

for er bestanden a.f hanner mindst 2 gange antallet a.f hunner. Det 

vil ogsaa vrere indlysende, at hele srelmassen paa denne ma2.de kan 

splittes. Der kommer flere fangster. Srelfangerne tager helst un

gerne fremfor de gamle; de nyf¢dte .unger af p. g. er nemlig beklredte 

med fin, hvid uld; efter faa dages forl¢b antager denne en mere gullig 

farve; men skindene staar dog som regel i pris fra 5-10 shilling. 

Disse unger, op til 1 alen lange, er overordentlig fede, ligner smaa 

isbj¢rne, fra hvilke 2 brune ¢ine stirrer forundret ~d i den nye ver

den. I vandet gaar de n¢digt, f¢rend ulddragten er kastet-, dog sees 

unger hyppigt sv¢mmende med dragten paa, na.ar srelen har samlet 

• 
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sig paa "slak is". Den har da leUere ved at naa. vandet, end hvis; 

"ungfangsten" ligger pa.a st.ore, sammenhrengende is.fl.ager. Moder

kjre,rligheden er overordentlig stor hos p. g., og det luender ofte, en. 

hun springer op paa isen for at forsvare sin unge, selv om den straks 

ved synet af ha.a.den har styrtet ~ig i vandet. Efter 14 dages forl0b 

oph0rer skindet paa ungerne at vrere "haarfast", stor~ pairtier haar 

falder vrek, den er nu graa med m0rkere ryg, og dens vrerdi bestaar 

udelukkende i sprekket. Allerede meget tidlig formaar ungen at sa.mle· 

sig fode; men er moren fors.vundet kort efter fodselen, d0r enten un

gen straks, eller den udvikler sig til "trolclsrel" ligesom forkr0blede

unger af phoca foetida., ringsrelen. Mens klapmytsen er storreder af 

torsk, helleflynder (kveite) og r0dfisk (uer), n0ies p. g. med tarveligere 

f¢de, smaa krebs af slegien gammarus (tanglopper), mollusker og kors

trold. 

Det er ikke ma.nge c1a.ge, srelfangerne faar til at drive fangste,n, 

allerede Sele eller I Ode a.pril gaa.r ungerne i vandet; hunnerne, som 

alle nu er parrede igjen, s0ger til havs (hunnerne lader sig kun be

drekke af en han, coitus foregaar paa isen), og hannerne va.ndrer i store 

flokke nord- og 0stover, og_ srelfangerne folger elem for at kunne taiga: 

del i "hansrelf angsten". Hansrelen af p. g. er overordentlig sky; paa 

sine vandringer nordover hviler den si.g af og til; men synet af en 

baad eller et enkelt skud kan bringe hundreder a.f elem til at styrte: 

s;g fra isen ucl i vandet. Men har den f0rst naaet det steel, den vil 

vrere, hvor den samler sig i titusinclvis, bliver den efterhaanden ret 

spag, og der kan da tages fl.ere tusind i l¢bet af faa dage. Hanner og 

hunner er a~tsaa adskilte den ¢vrige clel af aaret; nreste foraar op

s0ger hunnerne atter passende is; hannerne ops0ger dem (srelfa.ngerne 

folger altid stimer af ha.nsrel i vandet for at finde fa.ngsten), og kreds

l¢bet begynder igjen. N ordmamdene-s £angst paa p. g. ka.n vistnok 

regnes begynclt 1820. De to Mrend, der srerlig har chevet denne fangst 

med energi, og som derfor ikke maa glemmes i Norge, er Svend Foyn 

fra T0nsberg og Cast.berg fra Sandefjord. Da <let anta.l skuder, der 

nu driver fangsten, kun er -a- af det oprindelige antal, og da et enkelt 

aar endogsaa ingen ai srelfangerne paa grund af vanskelige isforhold 

kom i ungfangsten, vokser besta.nden a.f gr0nlandssrel for tiden, selv 

om den aldrig vil naa sin oprindelige st0rrelse. 
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En ganske merkelig ,,Rullesten". 
Af direkt¢r J. P. Friis. 

En errat.isk blok, men meget uege,ntlig talt en blok, hvis man her

med forbinder det sredvanlige begreb om en mer eller mindre uformelig 

masse, fandt jeg paa And¢en i Vesteraa.len for en tid siden. J eg syn

tes stenen var saavidt merkelig og ved sin form saa forskjellig fra de 

almindelige flyttehlokke, at, den fortjente en liden notis et eller andet 

sted. Under et ophold paa gaarden Rams a a pa.a 0stsiden af ¢en, hvor 

vi ha.r landefa, eneste1, ialfald hidtil bekj endte, kulforekomster, blev det 

mig fortalt, at ved ga.arden Saura, en mils vei syd for Ramsaa, fandtes 

et afgudsbillede i form af ep. sten, " tilhugget som en mand", det vil 

sige med "hoved, ha.ls og skuldre", hvoraf dog isair hovedet skulde 

'rore Hunds ,,afgud". 

vaire beskadiget, for en del afslaaet. - Og ganske rigtig, ved stranden 

ikke langt fra, bygningerne paa. Saura fa.ndt je-g blandt almindelige 

flytteblokke, hvoraf de,r fandtes en maingde1 langs ¢stkysten a.f ¢en, en 

gla.t sleben sten af form omtrent, som vedf¢iede :figur. 

At en sten af en saa, ganske usaidvanlig form langt tilbage i tiden 

kunde vaikke forestillingen om noget overnaturligt er vel ikke saa 

urimeligt. De sagn, som er opbe.varede om stene.n, synes ogsaa at 

gj¢re det utvilsomt, at sa.a har vairet tilfaildet. Det fortailles saaledes, 

at Tore Hund, som havde sin res.idens paa Bja-rki,, ¢st for And¢en, en 

ga.ng lod afguden hente ove·r til sig, hvor den imidlerticl, istedetfor, 

som ha,n haabede, at, vaire, ham en skytshelgen, snarere viste sig at vaire 

ga.nske det modsatte og a.t aJ:steclkomme den ene ulykke efter den a.nde·n. 
,,Naturen··· 2 
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"Den fik ialfald skylden for disse ulykker. Og som rimeligt var, varte 

det ikke henge, for Tore, fandt de,t ra,ade-ligst at sende den tilbage, 

Efter en l¢selig beregning veier stenen mindst 1 ton, saa den vistnok 

ligger, hvor den fra forst af blev lagt af en kraftigere haand end Tore 

Hunds. 

Som sagt, og som te.gningen viser, er et st,ykke af "hovedet" sla.a.et 

.af. Da kristendommen qmsider ogsaa fik indpas bla,ndt hedningerne 

pa,a A:pd¢e,n, fortrelles det videre, at en af de i den nye, l rere mere be

fmstede til beroligelse for de, mere va,klende fors¢gte at slaa hove-det 

·a.J, u ·den at det he.it lykke,des.. Og fra den tid var det rimeligvis forbi 

med troen paa eller frygt,en for den gamle gud. Ga.nske ude, a.f sagae·n 

·blev den dog ikke, for nu troede man, og det t¢r ma.aske ikke vrere frit 

·for, at det troes den dag idag, at de "underj orcliske benyttede den som 

baadfreste." - N ordlrendingerne syne-s i alminde1ighed end nu at vrere 

me,get overtroiske; den mand, jeg boede hos, skj¢nt ha.n h¢rte til de 

·mere oplyste, blandt ste,de,ts befolkning, troede saaledes fuldt og fast, 

.at hau1 havde seet en havfrue, og bragt i erfaring, at na.ar en avmand 

. -e,ller en havfrue viser sig, sa.a er det for at varsle om et snart udbry

-dende uveir, og da gj relder det,_ hvis man er paa s¢en, a,t komme til 

·1and s,aa fort · som muligt. 

Men stene1i er ogsa,a aJ naturhistorisk interesse. Den bestaar af 

-en meget haard ga.bbroart, nresten blot a1 et feldspa.tmineral, ja saa 

haard, at den giver klang for slage,t. Den ligger pa.a et ga.nske andet 

underlag; det er saaledes ikke tvil om, at det e.r en flytte~ eller va-ndre

blok. H vorfra den er, la,der s.ig dog ne,ppei afgj ¢re<, for fo.ruden ve.d 

Ris¢havn og ved Bruvik pa.a And¢en findes ga.bbro pa.a mange steder 

og er en langt me,re udbredt be.rgart i N ordla,nd, end man tidligere 

antog. Som flytteb lok er den heller ikke af srerlig int,eresse eller af 

st¢rre intere-sse end de .. mange. andre flytteblokke. Men. det er isrer 

ved sin form, at den fortjener opme.rks,omhed. 

Som flytte,blok maa den ansees for samtidig med de andre errar 

tiske gabbroblokke. pa.a And¢en, men det t¢T maaske vrere et sp¢rgs

maa1, om den blev tildannet s,om den n~ er efter at vrere flyttet, eller 

om den havde sin merkelige form, forencl den blev flyttet (fra en inte.r

glacfal t id 1) Det sidste, er v_el det sa.ndsynligste, skj¢nt der maa.ske 

ogsaa kan vrere en svag m.ul~ghed for, at formen kan skyldes ha.vets 

arbeide efter ist.iden, og a.t den e,fte-r at have faaet sin nuvrerende form 

er kommen tilsyne, ved la,ndets hrevning. -:- J eg overla.der den nu til 
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vore vide,nskabsmffinds nffirmere granskning. Kanske, den derved, om 

.end paa en a.nden maa.de end i Tore Hunds dage, a.tter kan komme til 

vrerdighed. - At den kunde opna.a at blive opbe,varet i et museum som 

.en merkelig tidmaaler, er vel mere at ¢nske end at haabe. 

Nutidens hygiene. 
Af .G. Armauer Hansen. 

LrBgekunstens opgave har vffire.t og er at bevare sundheden og 

at helbrede sygdommene,; den f¢rste opgave begyndte ma.n egentlig 

forst a,t dyrke i slutningen af det 18de aarhundrede, og ihvorvel den 

-stadigt erkjendtes a.t vrere en opgave, ble,v den dog i f¢rste halvdel af 

.det forl¢bne, aa.rhundrede temme.Iig fors¢mt i sammenligning med den 

.anden at helbrede sygdommene. Imidle-rtid var den ikke glemt, som 

<let fremga,ar af, at vi he,r i lande,t allerede i 1860. fik en sundhedslov, 

-der ne.top tager sigte pa.a at forebygge s.ygdomme. 

Alt eftersom man i de senere a.artier har studeret. sygdommene 

nrBrmere, har man ogsaa mere og mere mistet sin t.ru pa,a. vore lrBge

.midlers e,vne til at helbrede sygdomme .. 

Man ansaa nemlig i begyndelsen af forrige a.a.rhunchede sygdom

.mene nffi,ste,n som selvstrBndigt eks.isterende vffisener, som anfaldt, me,n

.neskene og satte sig fast hos dem, og som det derfor gjaldt igjen at 

.fordrive; for en stor del betra,gte·des de ogsaa som onder, elem en kj ffir

lig gud hjems¢gte menneskene m.ed til stiaf eller til opdragelse, og 

fra denne anskuelse• skriver sig de gamle besvrergelses.formularer og 

nutidens b¢n og paakaldelse for at be£ri et menneske fra sygdom, en 

helbredelsesmefode, der syn.es. at vrern tildels h¢it anse·et i Amerilrn. 

J eg fik for et a.a.rs tid siden gjennem "Frie ord" en opfordring til a,t 

:pr¢ve denne, helbredelsesmetode ovedor spedalskheden, og j eg syntes, 

jeg kunde gjerne f¢ie vedkommende heri, og det kunde vrere interes

:sant at faa lidt erfaring om disse herrers fremgangsmaade ; j eg skrev 

:alt,sa.a til den opgivne adresse med anmodning om at, tage en spedalsk 

under beha,ndling. J eg fik et im¢dekommende sva,r t,il " den kj ffire 

·brode-r", som jeg desvrerre ikke har gjemt; cle,t kunde have vreret 

.i1norsomt at offo:rit.Jiggj¢re det som et vidnesbyrd om religi¢st humbug; 
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jeg maatte opgive den spedalskes navn, 0g denne skulde morgen og 

aften bede en fore·skreven b¢n, og han skulde sikkert og snart 

blive frisk. Uheldigvis var patienten saa uskikke.lig, at han ikke 

vilde bede sine, b0nner; om doktoren i Amerika ba,d sine b0nner, ved 

jeg ei, men pa,tientens spedalskhed rendredes ikke. Fors0get er altsaa 

noget urent, m~n je,g har berett.et det, fordi det er et vidnesbyrd om: 

en efter mit skj0n merkelig overtro i vor tid .. 

Paa samme tid som ma,n tabt,e troen paa lregemidle1·nes helbre

dende kraJt, fik man ved P a. s t e u r og hans efavers og efterf 0lgeres a.r

beider bedre, og bedre viden om de fleste s.ygdommes aarsager, den 

vi nu for mange sygdommes vedkommende kjender med sikkerhed og 

ved, at de er bakterier. Herved ha.r vi faaet e·n kundskab, der sretter 

os bedre istand til a.t, undgaa og forebygge sygdommene og det netop 

de, mest drrebe-nde a.f dem, der efterlader de vrerste blivende skader,. 

og lrege,kunstens, ivrigste bestrrebelser gaar nu ud paa. a.t hindre, syg

dommes opstaaen, e.t meget salvopofrende .arbeide af lregerne, fo1·di 

det medforer 0konomisk ta.h for dem, ikke at faa. sygdomme til ?e,__ 
handling, thi vi er ikke, komn.e saa langt hos os, som jeg har h0rt,. 

kineserne er komne, idet de betale,r sin lrege, saalrenge de er fris,ke,. 

men ikke naar de blir syge. 

Det er e,n ga.rnmel erfaring, at fattige, folk angribes i st.0rre ud

strrelrning af de smitsomme sygdomme· end velsta,ae,nde, folk, og dette 

har man forklaret derved, a.t de fattige paa grund aJ daarlig ernrering 

var me.re modtagelige, for sygdom end de velstaaende·. Der ka.n nok 

vrere noget i dette, men ~a vi ved, at alskens ba.k.terier trives be·d.re, 

i smuds, end naar folk vasker sig selv og sine huse godt, hva.d de vel

staaende almindeligt gj0r bedre end de fa.ttige, er det vel saa rimeligt 

at antage,, at de ba.kterielle sygdomme trives beds,t bla.ndt skidne men

neske.r, og dedor fordrer den moderne hygiene eller sundhedslrer& 

f¢rst og fremst, renslighed, men ikke blot en slig renslighed, som de.n 

mand prrest.erte, der mente, han var renslig, fordi han badede- mindst. 

en ga,ng om aaret. Der er i det hele, faa mennesker, de1· ved, hva,d 

renslighed er, t.ilfulde ved kun de, det, der stadigt ma.a beskytte sig 

mod bakterier, fornemmelig . kirurger, der skal operere. folk. De ope

rerede d¢de for i tiden for en st,or del ai bakteriesygdomme, hvormed 

de blev befrengte under eller efter operationep.. i de aabne sa.a,r ; nu 

sker dette nresten aldrig, fordi operat0rerne kjender fie·nden og vecl! 

sin renslighed holder ham fra livet. Nu, saa renslige som kirurgerne, 
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er, ka.n vi almindelige mennesker ikke vrere til dagligda.gs, men vi 

kan dog vrenne os til cl.et, og derved vil vi kunne beskytte os ialfald 

mod en del af de s,mitsomme· sygdomme; d.er kan nrevnes som eksem

pler spedalskhed og trering. H vis en spedalsk og en treringssyg og 

deres omgivelser er fuldt ud renslige., kan man nresten med fuld sik

kerhed pa.astaa, at ingen af omgivelserne vil smittes. 

Men se, dette er ne,ppe a.t opna.a ialfald nu for tiden j der tnenges 

Bn lang opdra.gelse til a,t lrere• folk renslighed; en saadan maa man 

antage, de·r ha,r fundet st,ed i England, thi ved foranstaltninger for 

fremme af renslighed i fa.ttigkvartererne1 i ·byerne, er d¢deligheden af 

trering i England aftage·t med halvdelen fra 1860 til 1895, fra 2672 til 

1463 paa ·millionen af indbygge·re. Saa.dant kan ikke vente·s opnaaet 

allesteds, og sundhedslreren opstiller da en anden fremgangsmaade for 

at hindre de sygdomsvrekkende, bakteriers overf¢relse fra syge til sunde 

mennesker. 

Hvis vi n¢iagtigt kjendte, pa.a hvilken eller hvilke maader denne 

o.verf¢relse skede, vilde sundhedslreren kunne give, detaljerede for

skrift.er i saa henseende; dette ved vi imidlerticl ikke, men sundehds

lreren kan som f¢lge a£ vor viden, at, ingen af de to nrevnte sygdomme 

opstaar uden ved indvirkning af deres, respektive ba.kterier, opstille 

som sit maal, a,t saa ma.nge som muligt af disse· bakter:i'er blir skaffet 

ud af verden, og det kan opnaa.es derved, at de. mennesker, der huse,r 

ba.kterier, a£sondres fra sun de mennesker; vi kj ender nemlig ikke til, 

at disse bakterier lever og trives udenfor menneskene, og tildels dyr, 

uden for tuberkelbacillens vedkommende. U dt¢mt £. eks. ve.d hoste 

fra en patient ka.n denne leve nogen tid og fremcle:les smitte. For spe

dalskhedens bacilles vedkommende har vi endnu ikke, noget kjendskab 

til den. udenfor det menneskelige legel!le ; vi ved kun, a.t spedalsk

heden neppe overf<zlres me,d nogen s,rerlig lethed. Derfor opstiller 

sundhe,dslre1ten den fordring, a.t alt, de.r kommer fra de syge eller har 

vreret i ber¢rels.e, med dem, skal re.nses paa betryggende ma,ade·, men 

helst, a,t de sygei forpleies paa en saa,da.n maade, a,t der ikke er nogen 

mulighed for, at de bakterier, der finde,s hos dem, ka.n komme ud blandt 

sunde, mennesker, det vil sige·, i lukkede a.nst.alter. 

Dette er det, vi me,d saa stort held ha.r gj ort her i la.ndet, med 

hensyn til speda,lskhede,n, og det sa.mme er det, vi har begyndt pa,a 

med hensyn til treringen ved de,n nye lov om denne s.ygdom. 

De sa.mme principe-r, som her er fremstillet med hensy]). til de 
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nrevnte to kroniske sygdomme, e.r det, s,om gjrelder for forhindringen 

af de akute smitsomme sygdomme; forholdsreglerne blir naturligvis 

noget forskjellige efter de forskjellige, sygdomme, men det grundlreg

gende for foranstaltningerne• blir altid renslighed og afs.ondring, og 

som f ¢lge, heraf vil sundhedslreren altid have e,t ord at sige· med hen

syn til husenes indredning, vandt.ilf¢rsel, re,novation, kort med hensyn 

til aJt, de,r vedga.ar menneskenes, liv. 

For at sundhedslrere,n skal kunne naa sit maal, det at holde syg-

domme, borte fra menneske,ne·, er det imidlertid n¢dvendigt, at alle 

mennesker indser, a,t de,t er n¢dvendigt at reHe sig eft.er dens pa.abud . 

Og dette indser igrunden all~ mennes.Jrnr, thi om der ogsaa er 

mange, der vender sig til himmelen me-d b¢n om, at den vil forskaane 

dem for sygdom, er disse samme menneske;r dog misforn¢iet, hvis de· 

tror, at sundhedsvres,ene·t har fors¢mt sin pligt. Men ikke destomindre 

er dei meget uvillige, hvis sundhedsvresenets paabud skaff er dem nogerr 

uleilighed; de ha.r sa,a. va.nskeligt for at forsta.a., at man maa ofre noget 

for andre·s. og det heles, be-dste,, ua.gtet dissei opo.frelser ka.n spare dem 

mange penge, da inte,t i verden er saa kostbart som sygdom, og vi i 

saa ma.n.ge· tilfre,lde blir n¢dt, t.il at betale for andres sygdom. · U dgif

terne ved at tage foransfaJtninger mod sygdomme kan ofte vrere nok

sa,a, store, og dem foler alle, haardt, men udgifterne ved sygdommen 

selv betragtes som en n¢dvendighed, og dem gj¢r man sig sjeldeu 

regns,kab over, trods de,t, dei er me,get st¢rre. 

Der er neppe penge, som giver sa,a gode renter som · de, der an

vendes, til at hindre sygdomme. For spedalskhedens vedkommende 

har je-g regnet ud, at Norge fra 1856 til 1890 ha,r anvendt omtrent 6 

million er kroner paa denne sygdom, men at den har tj ent paa den over 

12 millioner, meget lavt regnet. 

Skind0'd hos hvirveldyr. 
Efter ,:Prometheus" ved D. H. 

Skind¢den er, sa.a. pa,radokst det end kan klinge·, et for mange 

vresene•r overordentlig vigtigt beskyttelse-smiddel. I almindelighed' 

ka,n skind¢dens forskjellige ytringer unde-rordnes, to grupper. Lige

som nemlig ka.mpen om tilvrere1sen bestaar i kampen mod veirets og 
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klimasts ubehageligheder eller i den passive kamp for tilvrerelsen,. 

og pa.a den anden ~ide i stride·n mod le,vende fiender eller den a kt iv e 

kamp for tilvrerelsen, saaledes lader ogsaa skind0dens ytringer sig

inddele i to analoge afdelinger. Under den forste, £alder kulde- og 

t0rkestivhed sa,ave1 s,om vinters0vnen. Til den anden gruppe derimod 

h0rer de forekomster af s-kind0d, som let giver iagtta.geren indtrykket 

a,f frivillighed, og som navnlig er sa.a overordentlig hyppige i insekt

riget. 

Mindre bekjendt er det maaske, at ogsaa mange hvirve1dyr be

tj ener sig af skind0den som beskyttelsesmiddel mod sine dyriske £.en

der. Vi skal derfor i det folgende samle enkeHe, angivelser om dette 

tema, som findes str0ede rundt omkring i litt.eraturen. 

I sit tiltrrekkende reiseverk fortreller Dar w i 11 om et i Syd

amerika hjemmeh0rende firben ved navn pro ct o tr etu s m nl tim ac u-

1 at us. Det lille dyr lever paa den bare sand i mBrheden af kysten. Dets 

farve er en blanding af hvidt, gult og r0dt med smuds1ge blaa flekker, 

og den imite.rer jordbundens farve paa det mest sku:ffeu.1.de. Dog er 

denne brillante beskyttende farve endnu ikke tilstrrekkelig for fir

benets sikkerhed, idet dyret kan blive noksa.a paa.faldende paa grund 

af sine, raske bevregelser. Derfor griber dette. firben til skind0d, saa

snart det blir rred. De.t strrekke,r benene ud, trykker legemet sa.mmen, 

lukker ¢i_nene og ligger alde,les ubevregelig. F¢rst naar man fort

sretter me,d at plage dyret, va.a,gner det af skind¢den og graver sig me,d_ 

stor hurtighed ned i den l¢se sand. 

En endnu mere pa,afaldende, iagttagelse berette,r J. Weir om 

mocassinslangen (ancistrodon) i "American Naturalist". Paa en varm 

augustdag opda.gede vor hjemmelsmand et eksemplar af de·nne slange

art paa en aaben mark, hvor der hverke·n var stene eller buske, som 

kunde beskytte• den. D~ret blev en tid lang plaget med en spadse·r

stok og tilslut vreltet over paa. ryggen. Da krummet det pludselig 

forkroppen ba.gover og bed sig tilsyneladende kraftig i ryggen. Straks 

la.gde slangen sig pa.a ryggen, idet den vendte bugen opad, og synte-s 

fuldstrendig d¢d. Nu fjernede iagtta,geren sig lidt fra dyret og lagde 

sig ned paa jorden for at bet.ragte, det. Omtrent seks minutter forl¢b, 

uden at slangen gav det mindste livstegn fra sig. Men pludselig vrol-

tet den s.ig over paa bugen og gled skyndsomst bort. 

En lignende· foreteehe iagttog L. C. J o n e s hos en anden slange-,. 

heterodon platyrhinus. Naar en af disse b1ir opjaget, fors0ger den 
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f¢rst at undl¢be. Men blir den a.ngrebet, saa aabner den munden saa 

vidt, som det paa nogen maade er muligt, og lader tu,ngen hrenge slapt 

ud. En kort tid bevreger den forkroppen heft.ig frem og tilbage for 

efter nogle konvulsivisk rykkende, bevregelser at ligge som livl¢s. 

Dens legeme er da fuldstrendig slapt og kan bringes i hvilkensomhelst 

¢nskelig stilling, uden at den forandrer sig. Kun naar dyret fra ryg

gen, som den ligger pa.a i denne tilstand, blir vreltet over paa bugen, 

ruller den sig tilbage· i sin forrige stilling ved nogle ume-rkelige mu

skelkontraktioner. SaaJedes . ligger slangen i en haJv times tid, da 

forst v_ender liv og bevregelse t.ilbage. Men ved den mindste ber¢ring 
f?,lder den igjen i skind¢d. 

Endelig kan eft.er G. E. Had ow s angivelse ogsaa vor hjemlige 

sn og (co 1 u be r n a tr ix) falde i skin d¢d, n aar den blir sknemt. N aar 

dette dyr ikke lrengere kan undfly, ruller det sig om paa ryggen, la.der 

tungen hrenge ud og viser ikke mere noget livstegn. Overga.ngen i 

denne ubevregelighedstilstand er saa pludselig, og skuffelsen er sa.a 

fuldkommen, at iagttagere-n maa tro, at dyret er a.ngrebet a.f et syg

domstilf relde. Ofte blir slange.rne i denne tilstand i lang tid, dog kan 

man hyppig straks vrekke dem tillive igjen ve·d at sla.a koldt vand 
over dem. 

Et st¢rre antal lignende skind¢dstilfrelde ha.r R o. m an e s samlet 

sammen. Blandt fiskene nrevner han st¢ren, som, na.ar den ~r f anget, 

ligger rolig og ubevre.gelig i ga,rnet, ligesa.a aborren, der under lignende 

omstrendigheder sv¢mmer paa. ryggen, som om den var d¢cl. Mark

lerken og mange andre- fugle, som f. eks. Sibirie-ns vilde gj res, der lreg

ger hovedet mod jo,rden og anstiller sig cl¢d, naar de blir foruroligede 

under freldningen, cl. v. s. i den tid, da de kun er i bes-iddelse af en 

mege·t utilstrrekkelig flyveevne. Mest bekjendte er saada.nne, foreteel

ser hos vagtlen og rordrummen. De-n sidste anstiller slig fuldstrendig 

stiv, naar den blir forstyrret, saa. den neppe ka.n opclages i det om
givende r¢rkrat. 

I pattedyrenes klasse har man iagttaget denne evne til a.t anstille 

sig d¢d hos N ordamerika.s opossum, hos mus, e-korn og vresler. Om 

e11 ulv fortreller ka,ptein Lyon folgende: Den blev eri dag bra.gt 

ombord t,ilsyneladende d0d, dog bemerkede ma.n, a.t den nu og da. blin

kede med 0inene. Da man nu, som folge a.f denne ia.gttagelse, slued 

til forholdsregler, vaa.gnede rovdyret pludse.J.ig og forn¢gte at befri 

.sig. Om saadan d0dssimulat-ion hos rreve· fortreller man saa ofte, at 
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man ikke kan forundre sig over det, naar denne foreteelse allerede 

·spiller en rolle i Reinecke Fuchs' dyresaga. Vi skal tilslut tilf¢ie et 

en tid lang mo,rgen og aHen frastja.alet sin mad af kraaker; t,rende,r

tilfrelde, som Thompson forheller om en fangen abe. Denne blev 

skjrering og andre te.gn paa uvilje formaa.ede ikke at forjage de dristige 

madr¢vere. Saa syntes a,ben en morgen at vrere meget syg : Den 

lukkede ¢inene og lod hovedet synke. Tilslut vreltede den sig paa 

jorden som i d¢dska.mp, indtil den var kommet lige bort til mads.ka.a

len. Her befandt sig endnu en kraake, som ikke i mindste maa.de lod 

sig forstyrre i sit maaltid aJ den tilsyneladende d0ende abe. Men 

pludselig greb aben efter fuglen og straffede den for dens tyveri ved 

.at rive ud dens, fl.yve- og halefjer. 

Dette sidstnrevnte eksempel viser paa det tydeligste, at aben her 

handlede e£te,r en forud udkastet plan. Men da. en vis abstraktions

aevne er uundvrerlig hertil, saa vil man ikke kunne komme bort fi~a, at 

ma:ri maa tilskrive aben og samtidig_ ogsaa rreven, cler handler paa. en 

lignende maade, e.t vist om end ogsa,a beskedent ma.al menneskelignende 

fornuft. Andedede,s kan man maaske bed0mme de ¢vrige eksempler. 

I dem handles der vel ikke om en frivillig skincl0d; meget mer er 

<lyrene sandsynligvis stive, af skrrek. For denne anskuelse taler der

nrest den kjendsgje,rning, at de forskrrekkede skabninger ofte vaa.gner 

;paa en tid, da, de endnu paa ingen maade er i sikkerhed, eller at de 

som pro c to tr etus multi mac ul a tus ved fortsat p1agni11g pludselig vaag

ner. Heller ikke den hos ulven ia.gttagne skind¢d beh¢ver paa nogen 

rnaade at have vreret en bevidst foreteelse. Blinlrningen med ¢ien

laagene, som man sa.a ofte. har ia.gtta.get i hypnotisk s¢vn, kan ikke 

,gjrel de som kriterium paa, bevidsthe-d. ·Saa meget vigtigere er abens 

aevne til at, a11stille sig did: Den tjener som sikkert bevis pa.a. eksi

·stensen a.f en dyreintelligens. 

For arl<reologerne? 
Af dr. Hans Reusch. 

Lige ved veien oppe paa Ha.ukelifjeld, saavidt erindres nrer ved 

Ulevaa. frelreger, er der en merkelig sten, hvora.f der nedenfor medcleles 

et billede. 

· Eerga,rten er blaakva.rts. I stenens overfiade er der tre smaa, 

j rettegrycfeagtige fordybninger af st0rrelse og form som indsiden af 
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en rundpullet hat. Et par gange, naa.r jeg ha.r reist forbi, har jeg 

stanset og betragtet disse paafaldende hulninger og formelig vreret lidt 

rergerlig, fordi jeg ikke, har kunnet forstaa mig paa dem. J eg ha.r 

ikfe kunnet faa dem til j ret.t.egryder ; de ligger, om m1:1,n saa, maa sige,. 

alt.for umotiveret paa to sider af stenen, der ikke forresten viser nogen 

tilrunding, tydende pa,a indvirkning af rindende vand. J eg ha.r ogsa.a. 

trenkt, at de kunde. vrere, merker af udfaldne, elle-r borttrerede knoller 

i ste.nen, men bergarten i denne er en ganske almindelig blaa.kvarts. 

uden nogen sla,gs brudstykker eller konkretioner. 

Ved at h¢re hr. Monte l 1 us i sine foredrag omtale ligne.nde for-
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V 
A _B 

A en blok med eienc1ommelige fordybninger. n et i Frones udhulet merke. 

dybninger i gravka.mmerstene• og ved helleris.tninger, e,r jeg kommet 

paa den tanke, at man rimeligvis maa ha.ve for sig menneskeverk fra. 

sten- elle,r broncealderen. Fordybningerne er rigtignok st0rre, end 

saadanne pleier at vrere, og beliggenheden oppe paa h¢ifjeldet er tem

melig paafaldende. Arkreologerne fa.a,r studere elem n0iere. 

Med det sa.mme vil jeg omtale, a.t hr. Bjizlrlykke paa sin reise for 

den geologiske unders¢gelse i sommer fotograforede eie·ndomme1ige i 

fje ldet ved S¢rfj0Tden indhugne merker. En afbil dning af det ene 

sees ved B paa vor figur. Stedet er en fj eldvreg_ straks i syd for 

n¢sterne paa gaarden Frones i Ullensvang. Merker:p.e, som a.£ be

folkn ingen kaldes "Kvredneauge", er 20-25 cm. i tvermaaJ og .er 

anbragte omtrent 3 m. over tangra.nden. 
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Dyrene som kemikere. 
Af H. de Varigny. 

Der vilde utvilsomt vrere nogen overdrivelse i a.t definere livet 

som en rrekke kemiske reaktioner; paa den anden side er det sikkert 

nok, at disses rolle er betydeligere· end de fysiske modifikationers. I 

visse tilfrelde: giver alene de kemiske modifikationer vidnesbyrd om 

liv, saaledes for fr0, specielt i den periode, der betegnes som " latent 

liv". Og vigtigheden a£ disse reaktioner ma.ales ved antallet og mang

foldigheden, som de· viser i den levende organisme. 

Ethvert leve,nde vresen er et virksomt og meget sammensa.t labo-

ratorium. Det tage.r fra jorden, hvis det er en pla.nte, fra pla.nter og 

dyr, hvis det er et dyr, en ma,sse s,a.,mmensa.t-te, og enkle stoffe; det. 

spalter dem for mestepa.rten, og ide·t det samle-r de skilte element.er til 

nye forbindelser, fabrikere-r det e·n uendelig mangfoldighed a£ kemiske; 

pro-dukter. 

Det besynderligste, ved aJireren e·r, at de forskjellige· orga,nismer· 

af de1 s.amme stoffer fabrikerer saa ulige produkter; af den samme

j ordbund, der indeholde-r de samme stoffe for alle planter, som vokser· 

i den, fabrikerer valmuen alle opiumet,s alkaloider, a.ndre planter pa.r

fume•r, olie-r, balsam, gifte, kort en uendelighed af produkter, der e1-

lige forskj ellige ve.d sin kemiske sammensretning som ved sine egen-. 

s,kaber. Planterne er isandhed virksomme kemiske la.boratorier og 

det meget nyttige, hvorfra. vi foruden en del gift.e og ma.nge medika

menter ogsaa faa,r me-get nyttige nreringsmidler. 

Dyrene er ikke mindre virksomme som fabrika.nter af kemiske 

.produkter. De le·verer alskens sorter: e,nkle og saa at sige grove som 

saltsyre, s.om man finder hos mange af elem - hos os selv ogs.aa - · 

og kulsur kalk, hvilken sidste i form af koraller danner fundam.entet 

for en ikke ringei de,1 af j or den. U den disse havdyrs kemiske virk- · 

somhed vilde ikke st0rstepa.rten af Polynesien eksistere. 

Men dyrene laver mere sammensat,te kemiske, produkte,r; de fa

brikerer voks, silke, og skorpionen og de giftige slanger fabrikerer

forskj ellige slags1 gifte·; hos alle, dyr finder ma.n disse m.ystiske sub

sta.nser, som man kalder l0selige, ferme-nter, et slags overgangstrin 

m.ellem et kem.isk produkt og en leve,nde organisme; man finder alko

hol, og der er en mollusk, som producerer en forholds.vis betydelig-
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·mrengde deraf (men alkohol er et allesteds forekommende produkt; 

selv jorden fabrikere,r den i mrengde ved hjrelp af sine mikrober, se 

Duclaux's: Fermentation alcoolique); man fmde_r en uendelighed a£ 

substanser, a£ hvilke nogle er kj endte, og resten snart vil blive det. 

Disse produkter ·a£ de dyriske kemiske fa.briker har meget for

skj ellige a.nvendelser. J eg ta.ler ikke om den brug, menneskene kan 

gj¢re af dem; det gjrelder om dyrene-s egen brug a.f dem, om den. rolle, 

disse produkter spiller i dyrnts ¢konomi. 

Visse a£ dem er vresentligt beskyttende; de er ikke de mindst in

ieressante, men de, er knn lidet kjendte. De giver de dyr, der £rem

-bringer dem, en ubehagelig lugt, som holder fiender borte; andre er 

ligetil ska.delige og giftige. 

Blandt de f¢rste er stinkdyrets afsonclring bekjendt, (_)g aUe de, 

·der har kjendt denne afsondring, er. enig om, at der i deres ordbog 

ikke findes noget ord, der kan give noget begreb om iugten, og ja.gt

hundene mener det samme og _optrreder derefter. 

Andre dyr producerer mindre sterkt lugtende substanser, men 

som dog strrekker til for at holde mange fien.der borte. En saadan 

substans er myrernes og nogle andre insekters myresyre. Denne syre 

-afsondres i visse kj ertler, og dyret spr¢iter den ud m·od angriberne, 

naar det merker en fare, nrerme sig. Vredsken er ret.sende og sterkt 

lugte,nde,; i nogle tilfrelde· udspr¢it.es kun en damp, men den gj ¢r 

-samme nytte. 

Bombardermyre-rne gj¢r brug a.f denne fremgangsmaade; de ud

st¢der med larm - deraf navnet - irriterende da.mpe, hvis egen

skaber minder om salpetersyrens, og denne kanonade demoraJiserer 

.almindeligvis angriberne. Visse ins.ekters beskyttende afsondringer 

gj¢r endnu a.nden tjeneste,. idet de gj¢r redema.terialet antiseptisk og 

uforra,adneligt, saa,ledes hos myrerne. 0rnnstikkeren., der forreste-n 

aldrig har stukke,t et eneste ¢re, leverer en vredske, som lug:ter af JrnT

bolsyre og kre·osot - ganske som vore desinfektionsvredsker. 

Der er ogsa,a. orme med pa.rfumeret afsondring ; i omegnen a£ 

Roscoff finder ma,n en c o n v o l u t ta n,P<i meget st.erk lugt, og a.f 

hvis afsondring man har fremstillet trimetylamin, et meget ildelug

tende, flygtigt alka.loid. 

Det er hos insekterne, a,t, man finder mest af beskytt.ende afson

·clringer. Afsondringen hos m e 1 o e og c a. n th a r i d e r n e (span- . 
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ske fluer) er velkjenelt; cantharidinet er meget retsende og er et meget. 

virksomt beskyttelsesmiddel. 

Ogsaa eggene ineleholder cantharielin, hvael eler bringer dem i 

sikkerhed mod snyHere; de er isanelhed vel bevrebnede for kampen 

om tilvrerelsen. 

Andre producerer voldsomme gifte; dette er tilfreldet hos visse 

my r i a p o de r eller tusindben, hos hvilke man for lrenge siden har 

opdaget den frygteligs.te af alle gifte, bla.asyren. 

Forrest.en er disse tusindben interessante, vecl forskj elligheden af 

de beskytt.ende afsondringer, de producere,r. .Den amerikanske zoolog 

0. T. Cook, som ha.r stude.ret elem i en rrekke af aa.r, har opdaget hos 

elem mindst 4 forskjellige sammensretninger. 

En af dem er blaasyren. De forskjellige a.rter, der producerer 

den, sretter den ikke i frihed uden i absolut Mid; grunden hertil er· 

udmerket, den nemlig, at. dampene af giften, der er lynsnart drrebe~de 

for deres :fiender, er dette ogsaa for dem selv. Polymisarterne f.eks .. 

er ikke immune mod deres egen afsondring; hvis de, indelukkes i en 

eske, i hvilken de har t0mt sin gift, d0r de. Dog kan der fi.ndes en 

vis immunitet mod giften; i Liberia kjender man en abe, eler har for

kjrerlighed for tusindben, og hvis kj0d som folge a! kosten blir bittert 

og giftigt; saa.ledes er ialfalel traditionen, der imidlert,iel ikke er j evn

goel med direkte iagttagelse eller fors0g. En interessant kjendsgjer

ning med hensyn til visse tusindben er den, a.t de ikke taa.ler s.olstraa

lerne lrengere end et pa,r minuter; lyset drreber elem hurt.igt. 

Et au.'1.det produkt er kamfer; der er tusindben, som fabrikere1~ 

ka.mfer i mrengde. Cook opelagede dette for 10 aar siden. Tusind-, 
benene afsondrer ikke kamfer, medmindre. man rerter dem ; man ser 

dem da udsvede gjennem rygporerne en melket vredske, der i luften 

blir s.eig og lar sig udtrrekke i fine tra.a-ele. Lugten og sma.gen a.f kam

fer er meget ~dtalt; begge svinder lidt, efter lielt, ved foldampning. 

Polyzonierne, cler iagttoges af Cook, er saavidt man ved det eneste 

dyr, der proelucerer karnfer, eler hieltil kun kjeneltes som proelukt af 

visse planter. Tusindbenenes kamfer er en meget me,re sammensat 

subst.ans end blaasyren i kemisk henseende, og om den ogsaa e,r meget 

mindre giftig encl denne, gj0r den dog god tjeneste ved at holde paia 

afstand dyr me,d onde hensigter. 

Visse tusindben synes at produce.re pyridin eller en substa.ns, de1· 
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ligner de,t.te. Dette er tilfa3ldet hos visse arter paa Porto-Rico. De 

udst¢der en straa.le, mege.t skarp damp, der brrender i ¢inene og paa 

hude,n. De indfodte frygt,er dem meget, og de, tror, a.t dyrene· ved 

hale,n har kjertel med d¢dbringende gift. Vedkommende, substa.ns, 

<ler ikke er nrermere, unders¢gt, fora.ndre·s hurtigt i luften j den frem

bringer paa huden en gr¢ngul flek, der snart blir dybt purpurr¢d . 

. Den flekke·de hud a,fst¢des efter nogle· dage. 

Der er hos disse dyr, og hos mange andre forreste·n, interessante 

:studier at gj¢re saavel i kemisk som i biologisk he,nseende . 

.) 

Et arkreologisk tilbageblik. 
Af G. A. G. 

De fremskridt, som kjendslrnbet til menneskets tidligste kultur 

bar gjort i de,n anden halvdel af det 19de a.arhundrede, er kolossale. 

Dette fremgaar bedst af en sa.mmenligning med tidligere a.nskuelser, 

ligesom en saa.dan sammenligning bedst viser, hvilket umaadeligt 

.a.rbe,ide fremskridtene har kostet, og hvor va.nkseligt det altid er at 

:faa nye anskuelser til at trrenge: igje.nnem. 

En a.f den mode,rne, ol dforsknings vefo-ra.n.e·r, -englrenderen sir John 

Evans, har nylig erindret om den tid, da. menneske.ts. samtidighed med 

-en nu udd¢d dyreve-rden £0rst blev videnskabeEgt bevist_ - _det- er kun 

for 40 aar side·n. 

Det va.r i april maa.ned 1859, fortrnller sir John, at jeg for f¢rste 

_gang re-iste, til Abbeville,, for i selskab med geologen Prestwich at bese 

.Boucher de P_erthes's sa.mlinge.r og for at komme, til en a,fgj¢relse a.n

gaaende en del fl.inter fra Somine,da.len, som man havde1 ment var for-

. .arbeiclede. af menneske,r. Lignen.de fund var ogsa.a gjort ved Amiens, 

·men ingen a.f fundene• havde tiltrukket sig den opmerksomhed, som 

-de vir kelig fortj en te. 

Da je,g kom til Abbeville., blev jeg meget gla.d over a.t h¢re, at 

-der netop var kommen unde,netning fra Amiens om et forarbeidet 

flintstykke, som var fundet, i en grusba .. nk, og som ma,n havde ladet 

.sidde i m·¢rt leie, for a.t. vi sikkert, kunde faa konst.a.te.re forholdene. 

Den f¢lgende morgen kom vi hl grusta.get ved Sa.int-Acheul og saa. 
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<la et tilspidset flintredskab fastsiddende i gruse,t paa en dybde af 5 

meter under over11a.den. I l0bet af dagen opdagedes der endnu to 

.a.ndre lignende stykker, som ligeledes uden tvil var forarbeidede af 

menne•ske1ig haand. Kort sagt, vi blev tilhrengere af Boucher de 

Perthes's anskuelse og gav mecldelelser derom til forskjeUige arkreolo

giske, selskaber. 

H vad var ved d~nne tid den a.lmindelig gj rengse mening i den 

-videnskabelige verden angaaende dette sp0rgsmaal 1 Nogle akcepte

rede 0ieblikkelig den nye opfa.tning som en st0tte for de a.nskuelser 

-0m menne·skeslegtens h0ie relde, der allerede, men a,f andre grunde, 

var begyndt at fremkomme. Men det ma.nglede ikke pa.a modstandere. 

Nogle lrerde betragtede, de paleolitiske 0kser som frembragte ved ke~ 

miske proce,sser, som resulta.ter af va.nclets voldsomme og langvarige 

virksomhe·d, s,om produkter a,£ sterkt tryk elle,r a.f temperaturforan

<fringer, j a som fors.tenede fiske. Andre benegtede, at disse flint,er, 

som de, var n0dt til at opfatte som produkter af menneskelig virk

.somhed, virkelig var,fundne, i uforstyrrede gruslag, eller i ethvert fald, 

.at de var sam.tidige med udd0de dyrea.rte.r. 

Ved denne1 t,id spillede N oahs syndfl.od en vigtig rolle i geologien. 

Verdens skabelse, blev sat til aa.ret 4004, og syndfloden indt.ra.f i aaret 

'2348 for Kristus. Der var altsaa to store perioder i vor klodes hi

storie, den antediluvianske og den postdiluvianske - tiden for og 

,efter syndfl.oden. Og denne store be,givenhed blev opfattet som uni

versel, saa.leaes at man overalt paa jorden kunde finde spar af den. 

Overa.lt bet-ragtede man de 0vre jordla,g, sa.n.d, grus etc., som merker 

.a£ denne oversv0mmelse ( diluvium) og kaldte den derfor diluviale·. 

Og det var mens han s0gte efter paatagelige, beviser for N oahs synd-

. :fl.ad, a,t Boucher de, Pert.hes gjorde, de, opdagelser, som for alle tider 

.skal vrere, knyttet til ha.us navn. Han va,r imidlertid ikk:e forn¢iet 

med a.t sa.mle det ant,ediluvianske menneskes vaaben og redskaber; 

ban beskJ reftigea.e sig ogsaa med idoler, tegn, symboler, skrifttegn 

-og hieroglyfer, som dette menneske· havde brugt. Men om mande,n 

.altsaa,, som vi ser, havde en livlig fantasi, saa hindrer ikke1 dette, a.t 

.alle nu er tilhrenge,re, af hans here,: a,t mennesket ha.r vreret ·samtidig 

med mammuthen, kjrempenresehornet og andr;e store dyrearter, der 

forlrengst er forsvundne fra j 01:den. 

Menneskeslegtens h0 ie rnlde er nu en afgjol't sag, den diskuteres 

ikke lrengere. Og det er nu allerede temmelig va.nskeligt at srette sig 
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ind i den opfatning, som var den herskende i 1859. Anta.llet af dem,. 

som clengang tog de,1 i den videnska,belige strid, er sterkt reduceret,. 

og stridens gjenstand er ikke famgere ek~istencen af en paleolitisk 

stenalcler. Selv underafdelingerne af denne tid er nu vresent.lig be

stemte og almindelig antagne. 

Og det omraade, indenfor hvilket spor ai det pa.Ieolitiske men-

neske er fundne, er saa forbausende sterkt udvidet, ikke bare i Frank-

rige, Engla.nd, Italien, Spaniei:i- og anclre europreiske la.nde, men ogsaa 

i Afrika, Hindostan et.c., sa.a at man kan ha,abe paa, at menneskesleg

tens vugge, paa grund af disse allerede gj orte opdagelser og de, som 

daglig gj0res., ikke henge skal vedblive at vrere aldeles ukjendt. 

Mindre meddelelser. 

Sundalens og de omgivende dales dannelsesmaade. 

En ung amerika.nsk geograf, R. L. Barrett frai Chica.go, anvendta 

fler.e maaneder af sommeren 1898 i fjeldene. omkring Sunclalen, Roms

dals a.mt; han ha.vde en hest med sig og levede i telt. Ha,ns lrerer, 

den udmerkede geo,graf W. N. Davis ved Harvard universitet, ha.r 

uddannet fl.ere leve,nde interessere,de elever, der har sat sig som op

gave at, udforske landoverfladens dannels.eshistorie i forskjellige egne. 

Hr. Barrett. valgte Norge og specielt Sundalen som gj enstand for sine 

unde-rs¢gelser. 

Sundalens vandskille over mod Orkedalen ligger nu omtrent 50 

km. i 0st for Sundalsfjordens bund. Hr. Ba.nett har fundet, at de,r 

forud for de nuvrerende forholds opkomst va.r e-n tid, da va,ndskillet: 

kun laa nogle faa. kilometer fra. Sunclalsfjorden. Fra. det, davrerende 

vandskil udgik et stort dalsystem, hvis vand randt mod (Zlst, a.ltsaa 

ganske modsat den vei Sundalen nu helde,r . Levninge-rne· af dette

gamle 1alsystem sees endnu som sidedale, der munder ud h¢it oppe 

paa Sundalens steile sider. I sin aihandling, der st.aar i Bulletin of 

the · American Geographical Society 1900 no. 3, udvikler forf. n¢iere, 

hvorledes, han trenker sig den store flytning af vandskillet fo r egaaet 

under istiden. 
H. Reusch. 
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